
 موارد على اإلنترنت ألهالي متعلمي اللغة

 اإلنجلیزیة
 هذه بعض الموارد التي یمكن استخدامها في المنزل خالل هذه األوقات غیر المؤكدة. إن معلمي

 هیفرل ملتزمون بضمان استمرار حصول الطالب على الدعم.

 

 

 الموقع  تفسیر  الموضوع  الدرجة المستهدفة

https://www.starfall.
com/h/ 

 ا لقراءة : یلعب الطالب
 ألعاًبا ویقرأون كتًبا

 بكلمات مماثل
 الریاضیات : یلعب

 الطالب ألعاًبا حول
 مواضیع على مستوى

 الصف
 محدود بإصدار *

 تجریبي مجاني

 الریاضیات ,القراءة

 ,والسمعیات

            K,1,2,3,4 

https://www.raz-kid
s.com/ 

 یمكن للطالب قراءة
 واالستماع إلى القصص.

 یمكنهم اإلجابة على
 .أسئلة الفهم

 یحصل الطالب على *
 تسجیل دخول من

 معلمهم
 

  القراءة K,1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

https://www.readwo
rks.org/ 

 یمكن للطالب قراءة
 مقاطع من مجاالت

 .مختلفة
 سیحصل الطالب *

 على تسجیل دخول من

 المعلم
 

  القراءة K,1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
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http://www.readwrit
ethink.org/parent-af
terschool-resources
/ 
 

 أنشطة لآلباء والطالب
 للقیام بها ، سواء مًعا أو

 .بشكل منفصل
 ملفات بودكاست وقراءة

 وأنشطة كتابة وألعاب
 .ونصائح لآلباء

 القراءة والكتابة

 واالستماع

K,1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

https://listenwise.co
m/ 

 بودكاست للطالب

 لالستماع واالختبارات

 لفهمهم

 القراءة واالستماع 5,6,7,8,9,10,11, 

12 

https://www.fluentu.
com/blog/educator-
english/ell-websites
/ 

 إصدار تجریبي *
 مجاني لمدة 14 یوًما

 العدید من أنواع مقاطع
 الفیدیو المختلفة لدمج

 طفلك باللغة اإلنجلیزیة

 االستماع والتحدث

 والقراءة والكتابة

5,6,7,8,9,10,11, 

12 

https://www.getepic
.com/ 

 یمكن للطالب االستماع
 إلى العدید من أنواع

 القصص المختلفة
 .وقراءتها

 یمكن للطالب تسجیل *
 الدخول

 القرأة واإلستماع K,1,2,3,4,5, 

http://www.hello-wor
ld.com/games/childre
n.php/?language=Eng
lish&translate=Englis
h 

 یمكن للطالب ممارسة

 مفرداتهم اإلنجلیزیة مع

 األلعاب الترفیهیة

 القراءة والكتابة

 واالستماع

 والریاضیات

K,1,2,3 

http://en.childr
enslibrary.org 

 یمكن للطالب قراءة
 .أنواع مختلفة من الكتب

 انتقل إلى الجانب *
 األیسر "زائر ألول
 مرة" ستحتاج إلى

 اختیار الفئة العمریة
 واللغة

 القراءة K,1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

https://www.e
slvideo.com/ 

   المحادثة واالستماع

 واالختبارات

5,6,7,8,9,10,11,12 
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https://www.e
slkidstuff.com
/esl-kids-reade
rs.html 

 یمكن للطالب قراءة

 الكتب. * عدد قلیل فقط

 من العینات المجانیة

 القراءة K,1,2,3 

https://www.w
ilbooks.com/w
ilbooks-free-re
sources 

 یمكن للطالب قراءة

 كتب حول مواضیع

 مختلفة عبر اإلنترنت.

 القراءة Pre-k, k, 1,2,3  

*some 4 too 

https://www.funbrain.
com/ 

 یمكن للطالب قراءة

 الكتب ولعب الریاضیات

 والدراسات االجتماعیة

 وألعاب العلوم.

 القراءة والریاضیات Pre-k, k, 

1,2,3,4,5,6,7,8 

https://breakingnewse
nglish.com/ 

 یمكن للطالب قراءة

 مقاالت األحداث الحالیة

 المختلفة واالستماع

 إلیها. ثم یمكنهم إكمال

 األنشطة بناًء على

 المقالة.

 االستماع والقراءة

 والنحو

5,6,7,8,9,10,11,12 

http://www.literacyce
nter.net/ 

 یمكن للطالب ممارسة
 األلعاب للعمل على

 أساس القراءة والكتابة
 .باللغة اإلنجلیزیة

 Play انتقل إلى *

and Learn 

 

 القراءة والسمعیات

 والمفردات

Pre-k, k,1,2,3 

http://literactive.com/
Home/index.asp 

 یمكن للطالب قراءة
 القصص التي تستخدم

 مهارات السمعیات التي
 .كانوا یعملون علیها

 سیتعین على اآلباء *

 إنشاء حساب الستخدام
 المواد

 السمعیات والقراءة k,1,2,3,4 

https://www.colorinc
olorado.org/families 

 هذه موارد للعائالت

 حول كیفیة مساعدة

   الجمیع
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 أطفالك على تعلم اللغة

 اإلنجلیزیة.

https://www.abcya.co
m/ 

 یمكن للطالب ممارسة

 األلعاب للتمرین على

 مهارات مختلفة.

 القراءة ، السمعیات ،

 الریاضیات ، الكتابة

K,1,2,3,4,5,6 

http://easyworldofeng
lish.com 

 یمكن للطالب االستماع

 إلى كلمات مختلفة

 وقراءتها وتعلمها في

 اللغة اإلنجلیزیة.

 القراءة واالستماع

 والتحدث والمفردات

8,9,10,11,12 

https://www.bbc.co.u
k/learningenglish/ 

 یمكن للطالب مشاهدة
 مقاطع فیدیو عن

 الكلمات اإلنجلیزیة. على
 سبیل المثال ، كیفیة

 .نطق كلمات معینة
 

 هذه هي اللغة *

 اإلنجلیزیة البریطانیة ،
 لذلك هناك لهجة مختلفة

 القراءة واالستماع

 والتحدث والمفردات

6,7,8,9,10,11,12 

https://www.esolcour
ses.com/content/topic
s/songs/britpop/water
loo-sunset.html 

 یمكن للطالب استخدام

 دروس مجانیة حول

 مجموعة متنوعة من

 المواضیع ، مثل

 المفردات والقواعد

 والقراءة والكتابة. وهذا

 یشمل األغاني والدروس

 عن الحیاة في الوالیات

 المتحدة.

 القراءة واالستماع

 والتحدث

5,6,7,8,9,10,11,12 

https://www.grammar
ly.com 

 هذه إضافة إلى متصفح

 اإلنترنت الخاص بك

 والتي ستساعد في

 النطق والكتابة واإلمالء.

 القواعد النحویة 5,6,7,8,9,10,11,12 

http://www.elllo.org یمكن للطالب مشاهدة 

 مقاطع الفیدیو واالستماع

 إلیها حول مواضیع

 االستماع والتحدث

 والقراءة والمفردات

4,5,6,7,8,9,10,11,

12 
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 مختلفة أثناء المتابعة مع

 نص برمجي. بعد ذلك ،

 یمكنهم إكمال

 االختبارات بناًء على

 مقاطع الفیدیو.

http://www.manythin
gs.org 

 یمكن للطالب استخدام

 األلعاب والدروس

 لتحسین المفردات

 والقواعد وبناء الجملة

 والنطق والتهجئة

 ومهارات االستماع.

 ا لقراءة ، السمعیات ،

 القواعد ، االستماع ،

 التحدث ، الكتابة

2,3,4,5,6,7,8,9,1

0, 11, 12 

https://www.mes-gam
es.com 
 

 یمكن للطالب ممارسة

 األلعاب لتعلم كلمات

 جدیدة أو مراجعة

 الكلمات القدیمة.

 القراءة والتهجئة

 والكتابة والنحو

1,2,3,4,5,6,7,8 

https://esl-kids.com 
 

 یمكن للطالب ممارسة

 األلعاب و طباعة اوراق

 للتمرین واالستماع إلى

 األغاني والمزید

 لممارسة لغتهم

 اإلنجلیزیة.

 القراءة ، السمعیات ،

 القواعد ، االستماع ،

 التحدث ، الكتابة

2,3,4,5,6,7,8,9,1

0, 11, 12 

https://www.webwise
.ie/parents/advice-top
-10-tips-for-parents/ 
 
http://www.connectsa
fely.org/social-web-ti
ps-for-parents/ 
 

 نصائح لآلباء حول أمان

 اإلنترنت

   الجمیع

https://www.uniteforl
iteracy.com 
 

 یمكن للطالب االستماع

 إلى العدید من الكتب

 المختلفة. هذا الموقع

 لدیه خیارات لغة مختلفة

 للسرد

 القراءة واالستماع 1,2,3,4,5 
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https://www.storyline
online.net 
 

 المشاهیر یقرأون كتب

 األطفال

 القراءة واالستماع

 

k,1,2,3,4,5 

https://www.learning
chocolate.com 
 

 یمكن للطالب ممارسة

 مهارات لتأسیس

 القراءة.

 المفردات ، السمعیات

 ، القراءة

1,2,3,4 

https://kids.nationalge
ographic.com 
 

 یمكن للطالب مشاهدة

 مقاطع فیدیو حول

 مواضیع

 علمیة/اجتماعیة مختلفة.

 العلوم واالجتماعیات

 واالستماع

k,1,2,3,4,5,6,7,8 

https://www.duckster
s.com/ 
 

 یمكن للطالب قراءة

 التفسیرات وممارسة

 األلعاب عن مجموعة

 متنوعة من المواضیع.

 

 * هناك بعض األلعاب

 غیر التعلیمیة

 

 العلوم والریاضیات

 والدراسات االجتماعیة

 والطباعة

k,1,2,3,4,5,6,7,8 

https://www.artforkid
shub.com 
 

 یمكن للطالب مشاهدة

 مقاطع فیدیو حول كیفیة

 إنشاء بعض المشاریع

 الفنیة الرائعة

 الفن واالستماع  الجمیع

https://keepingkidsin
motion.com 
 

 یمكن للطالب مشاهدة

 مقاطع فیدیو للتحدیات

 المختلفة التي یمكن أن

 تحافظ على نشاطهم.

 التربیة الریاضیة

 واالستماع

 الجمیع

https://www.wgbh.or
g/distance-learning-c
enter 
 

 یمكن للطالب مشاهدة

 مقاطع الفیدیو وإكمال

 األنشطة الترفیهیة بناًء

 على مواضیع مختلفة.

 االستماع والدراسات

 االجتماعیة والعلوم

 والریاضیات والقراءة

 والكتابة

 الجمیع
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